STATUT
Centrum Naukowo-Badawczego Techniki Radia i Telewizji CENRIT

§1.
Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji zwane dalej CENRIT działa na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo — rozwojowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 33 póz. 388 z późniejszymi zmianami.),
2. Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
101 póz. 1114 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 72, póz. 318),
§2.
1. CENRIT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadą samofinansowania.
2. Siedzibą CENRIT jest m.st. Warszawa
§3.

Organem sprawującym nadzór nad CENRIT jest minister właściwy do spraw kultury.
§4.
Przedmiotem działania CENRIT jest rozwiązywanie problemów w pełnych cyklach rozwojowych, obejmujących:
a. prowadzenie prac naukowo — badawczych z dziedziny techniki studyjnej radia i
telewizji,
zmierzających do przygotowania nowych i nowoczesnych technologii realizacji programów
radiowych i telewizyjnych,
b. prowadzenie studialnych prac perspektywicznych z zakresu techniki radia i telewizji oraz
nowych technologii nadawania programów radiowych i telewizyjnych,
c. prowadzenie prac badawczo — konstrukcyjnych w zakresie nowych konstrukcji urządzeń
radiowych i telewizyjnych oraz specjalistycznej aparatury kontrolno — pomiarowej,

d. produkcję jednostkową i małoseryjną profesjonalnych urządzeń radiowych i telewizyjnych
oraz innej profesjonalnej aparatury elektronicznej,
e. projektowanie i wykonywanie radiowych i telewizyjnych instalacji technologicznych,
f. wykonywanie specjalistycznych usług technicznych i ekspertyz wymagających unikalnej
aparatury kontrolno — pomiarowej lub stosowania złożonych metod,
g. współpracę z jednostkami badawczymi, uczelniami oraz innymi podmiotami gospodarczymi,
obejmującą:
prowadzenie działalności wymienionej w pkt a, b, c niniejszego paragrafu, inicjowanie
kierunków rozwoju urządzeń profesjonalnych dla potrzeb radia i telewizji, opracowanie założeń
oraz wymagań określających poziom jak i jakość wyrobów, ocenę poziomu technicznego i
jakości urządzeń studyjnych radia i telewizji krajowych i importowanych,
h. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie
informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, upowszechniania i wykorzystywania wyników
prac naukowo — badawczych, konstrukcyjno — technologicznych i normalizacyjnych, dotyczących
techniki radia i telewizji,
i. prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej na potrzeby kraju i eksportu w zakresie urządzeń
radiowych, telewizyjnych i innego sprzętu elektronicznego oraz wynajem nieruchomości na własny
rachunek.
§ 5.

Organami CENRIT są:
- dyrektor
- rada naukowa
§6.

1. Dyrektor zarządza CENRIT jednoosobowo, podejmując decyzje samodzielnie i ponosząc za nie
odpowiedzialność.
Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
l/ ustalanie planów działalności CENRIT,

2/ realizowanie polityki kadrowej,
3/ zarządzanie mieniem CENRIT,
4/ reprezentowanie CENRIT,
5/ podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących CENRIT,

z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.
2. Dyrektora powołuje na okres 5 lat minister właściwy do spraw kultury spośród kandydatów
wyłonionych w drodze konkursu, po uzgodnieniu z radą naukową CENRIT.
Minister właściwy do spraw kultury odwołuje dyrektora po zasięgnięciu opinii rady naukowej CENRIT.
3. Dyrektor zarządza CENRIT przy pomocy zastępców. Zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace badawczo
— rozwojowe powołuje i odwołuje dyrektor.
4. Głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, nie wymienionych w
ust. 3, zatrudnia dyrektor.
5. Zastępcy dyrektora kierują powierzonym im zakresem spraw oraz działalnością podporząd
kowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych ł ponoszą wobec dyrektora CENRIT
odpowiedzialność za powierzone im dziedziny zarządzania i podejmowane decyzje,
6. Zakres uprawnień i obowiązków głównego księgowego regulują obowiązujące przepisy.

§7.

1. W CENRIT działa rada naukowa jako organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy
CENRIT w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i
badawczo — technicznej. Szczegółowy zakres zadań rady naukowej określa ustawa.
2. W skład rady naukowej wchodzi 12 członków wybieranych w tajnym głosowaniu na okres 4
lat przez pracowników CENRIT.
3. Członkowie rady naukowej wybierają w głosowaniu tajnym przewodniczącego i zastępców.
4. Organizację i tryb pracy rady naukowej określa regulamin ustalony przez radę w trybie ustawowym.
§8.
Wewnętrzną strukturę organizacyjną CENRIT określa regulamin organizacyjny ustalony przez
dyrektora.

§9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze.
Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej CENRIT w dniu 13,02.2003 r.

inż. Czesław Romanowski

